
The Swedish Society of 

Medical Genetics 

 Svensk Förening för 

Medicinsk Genetik 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik, 
torsdagen den 24/1 2013, Säröhus 
 
 Ärende  Beslut 

 
§1 Mötets behöriga utlysande  Förklarades årsmötet behörigen sammankallat. 

 
§2 Val av ordförande och sekreterare för 

mötet 
 Valdes Maria Soller till årsmötets ordförande och 

Kristina Karrman till sekreterare. 
 

§3 Val av justeringsmän  Valdes Catarina Lundin och  
Samuel Gebre-Medhin till justeringsmän. 
 

§4 Verksamhetsberättelse för 2012  Upplästes och godkändes den i förväg utsända 
verksamhetsberättelsen. 
 
Erhöll Lucia Cavelier, Uppsala, Gunilla Kanter 
Smoler, Göteborg samt Malin Berggren, Göteborg 
diplom för att ha uppfyllt kraven för SFMG-
godkännande som sjukhusgenetiker. 
 

§5 Ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse 

 Den ekonomiska rapporten samt 
revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 
Kassabehållningen uppgick enligt skattmästaren 
vid årsskiftet 2012/2013 till 115 828 kronor och 
därutöver besitter föreningen 12 746 kronor i 
räntefonder.  
 

§6 Beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen verksamhetsåret 2012 
 

 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen 
verksamhetsåret 2012. 

§7 Val av ny styrelse för verksamhetsåren 
2013-2014 

 Valdes med acklamation följande styrelse i 
enlighet med valberedningens förslag: 
 
Ordförande: Erik Iwarsson, läkare, Stockholm 
Vice ordförande: Cecilia Gunnarsson, läkare, 
Linköping 
Vetenskaplig och facklig sekreterare: Peter 
Gustavsson, läkare, Stockholm 
Kassör/skattmästare: Agne Liedén, 
sjukhusgenetiker, Stockholm 
Webredaktör/ledamot: Hans Ehrencrona, läkare, 
Lund 
Ledamot: Charlotta Ingvoldstad, genetisk 
vägledare, Uppsala 
 



Föreningens firma tecknas av kassören och 
ordförande var och en för sig. 
 

§8 Val av representant och suppleant i 
Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktigeförsamling 
 

 Valdes Erik Iwarsson till representant och Cecilia 
Gunnarsson till suppleant i Svenska 
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. 

§9 Val av revisor och suppleant 
 

 Valdes The-Hung Bui till revisor och Erik Björck 
till suppleant. 
 

§10 Val av representant för 
sjukhusgenetiker och genetisk 
vägledare mot ESHG  
 

 Valdes Agne Lieden och Charlotta Ingvoldstad.  
 

§11 Val av valberedningsrepresentanter 
 

 Till valberedning under mandatperioden 2013-
2014 valdes Elisabeth Blennow 
(sammankallande). Övriga ledamöter: Maria 
Soller och Niklas Dahl. 
 

§12 Fastställande av årsavgift för år 2013  Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2013 till 
200 kronor. 
 

§13 Diskussion kring utbildningsgruppens 
uppdrag och struktur 

 Det framkom önskemål om att en 
utbildningsgrupp skulle se över strukturen för 
utbildning av sjukhusgenetiker. Det pågår ett 
europeiskt arbete via European Board of Medical 
Genetics för att ta fram en enhetlig utbildningsplan 
för denna yrkeskategori vilken bör tas i beaktan då 
det nationella utbildningsdokument uppdateras. 
SFMGs nya styrelse fick i uppdrag att kontakta 
respektive ort angående utbildningsgruppens 
sammansättning. 
  

§14 Diskussion kring framtida 
engagemang på Medicinska 
Riksstämman  
 
 
 
 
Förslag på symposier till Riksstämman 
2013 

 SFMG bör även fortsättningsvis vara positiva till 
samarrangemang med andra föreningar kring 
symposier på Medicinska Riksstämman. Det finns 
även anledning att bevaka möjligheten till 
utbildningsarrangemang på andra sammankomster 
som t.ex. Kirurgveckan. 
 
Då temat för årets Riksstämma blir känt kan 
förslag på symposier lämnas till SFMGs 
sekreterare. 
 

§15 Diskussion kring SFMGs framtida 
struktur 

 SFMG är en vetenskaplig förening men 
representerar även läkarna i fackliga frågor. 
Medlemsunderlaget utgörs numera till stor del av 
sjukhusgenetiker och genetiska vägledare vilka har 
separata fackliga organisationer. Det diskuterades 
huruvida även dessa yrkesgrupper ska 
representeras av en facklig sekreterare i styrelsen 
samt alternativa lösningar för att jämställa de 
fackliga organisationerna. Den nya styrelsen fick i 
uppdrag att utreda denna fråga vidare. 
 



§16 Diskussion kring utbildningsdokument 
för, samt granskning av, ST inom 
klinisk genetik 

 Hur och av vem ska ST utbildningen granskas? På 
frågan hur kan man ta avstamp i de dokument som 
tidigare användes av SPUR framkom olika förslag. 
Svårigheter föreligger att granska internt då klinisk 
genetik är en liten specialitet. Ett alternativ är att 
sammanlänka granskningen med den inspektion 
som Swedac gör. Kan det vara en möjlighet att slå 
sig samman med angränsande mindre föreningar 
och hjälpas åt med granskningarna? För att 
fördjupa arbetet i denna fråga blir Maria Soller 
sammankallande. 
 

§17 Gemensamma riktlinjer för klinisk 
användning av, samt informerat 
samtycke för, NGS 

 Det är önskvärt att utarbeta ett nationellt 
informerat samtycke avseende NGS. EuroGentest 
skall under våren 2013 presentera ett europeiskt 
förslag på informerat samtycke vilket kan 
användas som förlaga till det nationella 
dokumentet. Den nya styrelsen får i uppdrag att 
bevaka dokumentet från EuroGenetest och därefter 
utforma ett nationellt informerat samtycke. 
 

§18 Övriga frågor 
 
 

 Ulrika Hösterey-Ugander tog upp frågan om 
genetiska vägledares deltagande på 
genetikerdagarna. Hur ska genetikerdagarna 
utformas i framtiden? Utbildningsinslaget är ett 
fundament för denna årliga sammankomst. Hur 
medarbetarna bäst tillgodogör sig fortbildning är 
upp till respektive verksamhetschef att avgöra. 
 
The Union for Medical Specialists, UEMS, är en 
sammanslutning av läkarnas fackliga 
organisationer på europeisk basis där SLF ingår. 
SLF har nu skickat in en ansökan till UEMS att 
bilda en sektion för klinisk genetik vilket 
underlättar möjligheten att arbeta som specialist i 
annat europeiskt land. 
 
Utbildningsprogram för SFMG godkännande som 
sjukhusgenetiker har uppdaterats avseende vikten 
av att upprätta en individuell utbildningsplan samt 
möjligheten att få dokumentation inför 
examination granskad av SFMGs styrelse. 
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